NAANTALIN PURJEHDUSSEURA RY:N SÄÄNNÖT

I Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja kieli
1§
Yhdistyksen nimi on Naantalin Purjehdusseura ry ja sen kotipaikka on Naantalin
kaupunki. Näissä säännöissä nimitetään yhdistystä seuraksi. Yhdistys on
perustettu toukokuun viidentenä 1917. Seuran kieli on suomi.
2§

II Seuran tarkoitus
Seuran tarkoituksena on kehittää ja edistää purjehdusurheilua ja veneilyä sekä
venetuntemusta ja vesillä liikkumisen tietoja ja taitoja toimeenpanemalla kursseja
ja käytännön harjoituksia sekä järjestämällä kilpailuja siten, että mahdollisimman
moni seuran jäsen harrastaisi matka- tai kilpapurjehdusta tai veneilyä
edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

III Tarkoituksen toteuttaminen
3§
Tarkoitustaan seura toteuttaa:
1.
−
−
−
−
−
−
−
−

Tarjoamalla jäsenilleen
kilpailutoimintaa
koulutustoimintaa
valmennus- ja harjoitustoimintaa
nuorisotoimintaa
valistus- ja kasvatustoimintaa
tiedotus- ja suhdetoimintaa
kuntoliikuntaa sekä
muuta samantapaista toimintaa, joka edistää seuran tarkoituksen
toteutumista.

2. Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toimintaalueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä
omatoimisesti purjehduksen ja veneilyn kehittämiseen ja niille tarpeellisten
harjoituspaikkojen sekä muiden edellytysten luomiseen.
3. Harjoittamalla julkaisutoimintaa.

4. Ottamalla vastaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla
toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.
5. Hankkimalla varoja toimintansa tukemiseksi järjestämällä huvi- ja
tanssitilaisuuksia, keräyksiä, arpajaisia, vuokraamalla laituripaikkoja ,
ylläpitämällä seuraravintolaa ja huoltoasematoimintaa.
Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.
4§
Seura on Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n (SPV) jäsen.
5§
Seuran tunnuksena on Valtioneuvoston helmikuun 18. päivänä 1919 vahvistama
lippu. Sen käyttämisestä säännellään tarkemmin lippuohjeissa.

IV Seuran jäsenet
6§
Seuran jäseniä ovat:
1. Kunniajäseniä, joiksi seura nimittää ansioituneita henkilöitä.
2. Kutsuttuja vakinaisia jäseniä, joiksi seura nimittää ansioituneita henkilöitä.
1. ja 2. kohdissa mainituilta jäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
3. Vakinaisia jäseniä, jotka ovat suorittaneet liittymismaksun ja
kertakaikkisena jäsenmaksuna kolmekymmentäkertaisen vuosimaksun.
3. Vuosijäseniä, jotka ovat suorittaneet liittymismaksun ja vuosittain
suoritettavan syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Vuosijäsen, joka
on suorittanut jäsenmaksun yhtäjaksoisesti kolmenakymmenenä vuotena,
siirtyy vakinaiseksi jäseneksi. 17 – 26-vuotiaille vuosijäsenille
(nuorisojäsen) seuran hallitus voi määrätä alennetun liittymis- ja
vuosimaksun.
4. Juniorijäseniä ovat alle 17-vuotiaat, jotka suorittavat seuran määräämän
liittymis- ja vuosimaksun.
5. Perhejäseniä, jotka ovat seuran jäsenen samassa taloudessa asuvia avotai aviopuolisoita.
6. Kannattaviksi henkilöjäseniksi voi seuran hallitus hyväksyä
yksityisenhenkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen
yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai
kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.
Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe-, mutta ei äänioikeutta seuran
kokouksissa.

Seuran jäsenet hyväksyy seuran hallitus asianmukaisen hakemuksen
perusteella ja kahden täysi-ikäisen jäsenen suosittelemana.
Kysymys jäseneksi hyväksymisestä on ratkaistava sen jälkeen, kun
seuran hallitus on hankkinut ehdokkaasta tarpeelliseksi katsomansa
tiedot. Jäseneksi ottamiseen vaaditaan vähintään neljä hyväksyvää ääntä.
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen
päätöksellä kutsua henkilöitä, jotka ovat erittäin huomattavasti edistäneet
seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.
Seuran ansioituneen kommodorin voi seura kokouksessaan kutsua
kunniajäseneksi ja nimittää kunniakommodoriksi.
7§
Hallitus voi erottaa seurasta jäsenen, joka

−
−
−
−

laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen
toimii seuran sääntöjen vastaisesti
rikkoo lakeja tai esiintyy purjehdushengen vastaisesti
toimii seuran tai SPV:n tarkoitusperien vastaisesti.

Erottamisasiasta hallitus voi päättää, kun vähintään kuusi jäsentä on saapuvilla
ja erottamispäätös on pätevä, kun viisi jäsentä siihen yhtyy. Erotetulla on oikeus
vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi
kirjallisesti seuran hallitukselle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen
postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Vetoomuksen perusteella hallitus
alistaa päätöksensä seuraavan seuran kokouksen ratkaistavaksi. Kokouksessa
vaaditaan hallituksen tekemän päätöksen vahvistamiseksi vähintään 2/3
äänestyksessä annetuista äänistä.
Ennen erottamispäätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava
tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on
jäsenmaksun maksamatta jättäminen.
Jäsenellä on oikeus erota seurasta tehtyään siitä kirjallisen ilmoituksen
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla tästä seuran kokouksessa.
Tällöin on jäsenen kuitenkin suoritettava kaikki eroamisvuotena seuralle
langenneet maksunsa.
Hallituksella on oikeus erottaa seuran jäsenyydestä henkilö, joka ei ole maksanut
jäsenmaksua syyskokouksen määräämänä aikana. Tällaisesta erottamisesta on
tiedotettava asianomaiselle kirjallisesti. Tästä päätöksestä ei ole valitusoikeutta.
Hallituksella on oikeus ottaa jäsenmaksun maksamatta jättämisen vuoksi erotettu
tai eronnut jäsen takaisin seuran jäseneksi ilman liittymismaksua, jos hän
maksaa kaikki väliajalta maksamatta olevat jäsenmaksut.

V Liittymis- ja jäsenmaksut
8§
Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannatusjäsenmaksujen
suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain.

VI Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset
9§
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista vuosikokous pidetään
huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen
paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. Ylimääräinen kokous, jonka hallitus
kutsuu koolle tarpeen vaatiessa tai milloin vähintään 1/10 seuran
äänioikeutetuista jäsenistä sen koollekutsumista, aiheen ilmoittaen, kirjallisesti
hallitukselta pyytää.
Tällaisessa kokouksessa käsitellään ainoastaan kokouskutsussa mainitut asiat.
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään
7 päivää ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen
kokouksen määräämässä lehdessä tai yhdistyksen verkkosivuilla tai lähettävä
postitse tai sähköpostitse jäsenille heidän seuran toimistoon ilmoittamaansa
osoitteeseen
10 §
Vuosikokouksessa käsitellään
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
a. puheenjohtaja
b. sihteeri
c. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d. ääntenlaskijat.
3. Todetaan
a. läsnäolijat
b. äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima vuosikertomus
päättyneeltä toimintavuodelta.
6. Esitetään tilinpäätös ja esitetään tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan
lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille.
8. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat ja ne jäsenten esittämät asiat,
jotka on kirjallisesti jätetty hallitukselle vähintään viikkoa ennen
kokousta.
9. Kokouksen päättäminen.
11 §
Syyskokouksessa käsitellään
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
a. puheenjohtaja
b. sihteeri
c. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d. ääntenlaskijat.
3. Todetaan
a. läsnäolijat
b. äänioikeutetut jäsenet
c.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Vahvistetaan seuraavaksi toimikaudeksi
a. liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
b. hallituksen laatima tulevan vuoden talousarvioehdotus
c. hallituksen laatima tulevan vuoden toimintasuunnitelma
d. päätetään seuralle tulevista satama-, rekisteri- ja vierasmaksuista.
6. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi seuran kommodori tai
varakommodori vuorovuosittain.
7. Valitaan kolme muuta hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle.
8. Valitaan hallituksen jäsenten varajäsenet erovuoroisten tilalle.
9. Valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö tai kaksi tilintarkastajaa ja
kaksi varatilintarkastajaa; tai vaihtoehtoisesti valitaan kaksi
toiminnantarkastajaa (jos valitaan vain yksi, on valittava lisäksi
varatoiminnantarkastaja; toiminnantarkastajasta säännellään
yhdistyslain 38 a §:ssä).
10. Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa
toimintamuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.
11. Valitaan edustajat Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jäsenliiton vuosiym. kokouksiin tai annetaan hallitukselle valtuudet henkilöiden
valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin.
12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot.
13. Päätetään millä tavoin kokouskutsut ja muut tiedonannot jäsenten
tiedoksi saatetaan.
14. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat ja ne jäsenistön esittämät
asiat, jotka on kirjallisesti jätetty hallitukselle vähintään viikkoa ennen
kokousta.
15. Kokouksen päättäminen

12 §
Kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli asiain
ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövaalissa äänten
mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa,
johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.
Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja
käyttämällä. Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä
jäsenmaksunsa maksaneella seitsemäntoista vuotta täyttäneellä jäsenellä,
kannattavia yhteisöjäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei voi
äänestää.
13 §
Seuran veneluetteloon merkitään kaikki ne jäsenten veneet, jotka vuosittain on
seuraan rekisteröity ja määräajoin suoritetussa tarkastuksessa hyväksytty
rekisterikelpoiseksi. Tarkastuksen yhteydessä veneen omistajalle annetaan
alustodistus, johon tarkastus merkitään. Vasta tarkastusmerkinnän saatuaan on
veneen omistajalla oikeus käyttää veneessään seuran lippua. Seuran
veneluetteloon merkitty vene ei saa kuulua samanaikaisesti toiseen Suomen
Purjehdus ja Veneily ry:n alaiseen vastaavaan seuraan.

VII Seuran hallinto
14 §
Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja
vastaa sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema hallitus.
Hallitukseen kuuluu:
− kommodori puheenjohtajana
− varakommodori varapuheenjohtajana ja
− kuusi jäsentä sekä kolme vuosittain valittavaa varajäsentä.
Hallitus valitsee seuran jäsenten keskuudesta sihteerin ja taloudenhoitajan.
Taloudenhoitajan sijasta hallitus voi valita tilitoimiston huolehtimaan seuran
kirjanpidosta ja taloudenhoitajan tehtävistä.
Kommodori ja varakommodori sekä muut hallituksen jäsenet valitaan
syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain on joko
kommodori tai varakommodori vuorotellen, sekä kolme jäsentä erovuorossa.
Hallituksen varajäsenet valitaan syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan.
Hallitus voi valita toimikuntia tai toimihenkilöitä, jotka se katsoo tarpeellisiksi.

15 §
Hallitus kokoontuu kommodorin kutsusta tai hänen toimeksiannostaan ja on
päätösvaltainen, kun vähintään neljä jäsentä on saapuvilla, ellei näissä
säännöissä toisin määrätä. Hallitus voi vastaavasti pitää puhelin- tai
sähköpostikokouksia, joista on laadittava pöytäkirja.
Kommodorin ollessa estyneenä hoitamasta tehtäviään, toimii varakommodori
hänen sijaisenaan; mikäli hänelläkin on este, hoitaa vanhin hallituksen jäsen
kommodorin tehtäviä.
Seuran nimen kirjoittavat kommodori tai varakommodori jompikumpi yhdessä
jonkun hallituksen jäsenen kanssa.
Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä seuran päätösten mukaan huolellisesti
hoidettava seuran asioita. Hallituksen on huolehdittava siitä, että seuran
kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.
Hallitus edustaa seuraa.
Hallituksen tehtävänä on erityisesti
1.
2. Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa
tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.
3. Vahvistaa tehtäväjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja
työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä.
4. Huolehtia SPV:n sekä sen jäsenliiton sääntöjen ja ohjeiden seuralle
asettamista velvoitteista.
5. Pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.
6. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.
7. Valita tarvittaessa sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia
heidän eduistaan.
8. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja
ansiomerkkien esittämisestä.
9. Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.
16 §
Seuran toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

VIII Muita määräyksiä
17 §

Seuran tarkoituksen toteuttamiseksi voidaan hallituksen päätöksellä perustaa
jaostoja.

18 §
Hallituksella on oikeus antaa näiden sääntöjen lisäksi seuraavista asioista ohjeita
ja määräyksiä:
− kunnia- ja ansiomerkkien käytöstä,
− lippu- ja venemerkkien käytöstä,
− veneiden tarkastuksesta,
− seuran junioritoiminnan säännöistä,
− seuran tukikohtien, telakan ja varastosuojien käytöstä,
− sataman vartioinnista,
− seuran edustuspuvun käyttämisestä,
− noudatettavista esiintymistavoista, jotka hallitus katsoo tarpeelliseksi.
19 §
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä on
päätöksen saatava läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan
ääntenenemmistön kannatus kahdessa peräkkäisessä vähintään neljäntoista
päivän välein pidetyssä kokouksessa.
20 §
Seuran purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa, vähintään kahden
kuukauden välein pidetyssä kokouksessa ja päätöksen on saatava molemmissa
kokouksissa vähintään neljän viidesosan kannatus äänestyksessä annetuista
äänistä.
21 §
Seuran purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jääneet varat johonkin
purjehdusurheilua ja veneilyä edistävään tarkoitukseen siten, kuin seuran
purkamisesta päättäneessä jälkimmäisessä kokouksessa yksinkertaisella
enemmistöllä päätetään.
22 §
Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan
yhdistyslain määräyksiä.
23 §

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

